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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.12 
privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2013 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

Avand in vedere expunerea de motive privind privind stabilirea taxelor de 

pasunat pentru anul 2013; 

 In conformitate cu prevederile Legii zootehniei nr.72/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare,Ordinului nr.226/28.03.2003 pentru aprobarea strategiei 

privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel 

national, pe termen mediu si lung; ale Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, 

republicata, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ; art.282 din Legea nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

modificata si completata;   

         In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) litera ”c” si ale art.45 alin.(2) litera “c” 

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 

              H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. – Se aproba taxele de pasunat pentru anul 2013, dupa cum urmeaza: 

  
Categoria de animale  Taxe aprobate  

pentru anul 2013 

( lei /cap.animal)  

Ovine adulte 8 

Tineret ovin 3 
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Bovine adulte 13 

Tineret bovin  

1-2 ani 

8 

Tineret bovin sub 1 an 4 

Cabaline adulte 13 

Tineret cabalin intre 1-2 ani  5 

Cabaline sub 1 an 4 

Caprine peste 1 an 8 

Caprine sub 1 an  3 

 
  Art.2. – Se stabileste ziua de 1 mai 2013 ca data de incepere a pasunatului 

pentru ovine si caprine si 10 mai 2013 pentru bovine si cabaline; 

  

  Art.3. – Se stabileste incheierea ciclului de pasunat data de 01 octombrie 

2013 pentru bovine si cabaline si 1 noiembrie 2013 pentru ovine si caprine;  

 

           Art.4. – Modelul-cadru de contract de pasunat, aprobat prin Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 225 din 25.10.2011 ramane in vigoare; 

 

          Art.5. – Inscrierea si accesul la pasunat a animalelor se va face in baza 

cererii proprietarilor de animale si a contractului de pasunat. Data limita pana la 

care se poate incheia contractul de pasunat intre Consiliul Local al Municipiului 

Husi si crescatorii de animale este 30 aprilie 2013; 

 

 Art.6. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 
                                                                                    HUSI, 15 ianuarie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              Contrasemneaza, 

        Ioan Iacob                                                         Secretarul municipiului Husi  

                           jr.Monica Dumitrascu 
 


